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 2021גביע המדינה לקבוצות תקנון  
 שלב המוקדמות 

 

 לוח זמנים 
 

 מושב שעות שלב  יום תאריך

בית א'  –מוקדמות   שישי  6/8/21  11:00-09:30  1 

ה הפסק  שישי  6/8/21  

בית א'  –מוקדמות   שישי  6/8/21  12:45-11:15  2 

ה הפסק  שישי  6/8/21  

בית א'  –מוקדמות   שישי  6/8/21  14:45-13:15  3 

ה הפסק  שישי  6/8/21  

בית א'  –מוקדמות   שישי  6/8/21  16:30-15:00  4 

בית ב'  –מוקדמות   שבת 7/8/21  11:00-09:30  1 

ה הפסק  שבת 7/8/21  

בית ב'  –מוקדמות   שבת 7/8/21  12:45-11:15  2 

ה הפסק  שבת 7/8/21  

בית ב'  –מוקדמות   שבת 7/8/21  14:45-13:15  3 

ה הפסק  שבת 7/8/21  

בית ב'  –מוקדמות   שבת 7/8/21  16:30-15:00  4 

 כללי
 .קבוצותתקנון הכללי לתחרות  הנחיות אלה משלימות את ה  .1

או   White Book-או ע"י ה EBL-סוגיות שאינן מכוסות כאן או בתקנון הכללי יטופלו על פי התקנון של ה .2
 יובאו להכרעת ועדת החוקה )לפי סדר זה(.

   . בלבד 2021חברי ההתאגדות בתוקף לשנת ל שמורה תחרות ההשתתפות ב זכות  .3

לידיעתכם, חלק מהשולחנות )כולל השחקנים, ההכרזות והקלפים( מצולמים לצרכי תיעוד, בקרה ושידורי   .4
 השתתפותכם בתחרות מהווה הסכמה לשימוש ההתאגדות בצילומים אלו.לייב באינטרנט לפי הצורך.  

התחרויות יתנהלו על פי החלטות ההתאגדות לאור אילוצי הקורונה. השחקנים מחויבים להישמע להנחיות   .5
 אלו )שימוש במסכים/מפרידים, שימוש במסיכות וכו'(. 

  1VPטיס יוטל קנס אוטומטי של העדר כרכל זוג חייב להיות מצויד בכרטיס שיטות תיקני חדש. על  .6
כל פעם נוספת שבה ימצא הזוג ללא כרטיס שיטות ממולא כנדרש.   על 2VP-ראשונה ומתוצאת מושב בפעם 

 . קישור להורדת כרטיס שיטות תקני מנהל התחרות יערוך בדיקה יזומה של כרטיסי השיטות. מצ"ב

 אסורים בשימוש. במקרה של ספק פנה למנהל התחרות.  –י תווית חומה " והסכמHUM"שיטות הכרזה  .7

  

http://bridge.co.il/pages/fines-teams.pdf
http://bridge.co.il/pages/fines-teams.pdf
http://bridge.co.il/pages/fines-teams.pdf
https://main.bridge.co.il/uploads/files/blank-wbf-cc-word.doc
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 המשחקים שיטת 
החלוקה תתבצע ע"פ שקלול דרגת   וים ככל האפשר ברמתם.ובתים ש  2-כלל הקבוצות הנרשמות יחולקו ל .8

 . 2019-השחקנים בכל קבוצה והליגה בה הם שיחקו ב

שיבוץ למפגש הראשון יהיה בהגרלה.  החלוקות, כאשר  12מפגשים של   Swiss ,4כל קבוצה תשחק בשיטת   .9

 .  במידה ותנאי התחרות יאפשרו( – delay)ללא  Swissהמשך התחרות יהיה בשיטת 

 . WBF-מומר לנקודות ניצחון לפי טבלת ההמרה הרציפה של ה  IMPשיטת החישוב היא  .10

דקות לפני סיום זמן המשחק התקני. במפגשים בהם   5בתחרות זאת לא יתאפשר להתחיל בורד חדש  .11

על כל לוח אשר לא שוחק   2VPהבורדים, יקנסו הקבוצות בסך כולל של  כלהקבוצות לא סיימו לשחק את 
 בהתאם לאחריות הקבוצות לאיחור. 

 דרום תחשב לקבוצה הביתית לאותו המפגש. -כצפון Aהקבוצה שתשובץ בסקציה  .12

 במקרה של שיוון במספר נקודות הניצחון במקום הקובע עלייה לשלב הבא ידורגו הקבוצות ע"פ הסדר הבא  .13

 המפגש הישיר בין הקבוצות אם התקיים. .א
 . Swiss Points .ב
 .IMPיחס  .ג
 מספר הניצחונות.  .ד
 הגרלה  .ה

 הגמר. שמינית הקבוצות הראשונות לשלב הקבוצות הראשונות מכל בית  8בתום שלב המוקדמות, יעלו   .14

מפגשים(. שחקנים שלא ישחקו את   2מהמפגשים בשלב המוקדמות ) 50%כל שחקן חייב לשחק לפחות   .15
יה  בכל מקרה לא ניתן יה במידה וקבוצתם תעפיל אליה. KO-המכסה הנדרשת לא יוכלו ליטול חלק בשלב ה 

 .KO-לצרף שחקנים חדשים לקבוצה בשלב ה

 ערעורים 
מנהל  . תתאפשר הגשת ערעור על החלטת מנהל התחרות לאבהתאם להחלטת ועדת החוקה, בתחרות זו  .16

ובנוסף התייעצות   התחרות מחויב לקיום נוהל התייעצות עם מנהל התחרות הראשי ו/או מנהל תחרות בכיר
 . החלטתו הינה סופית .וא הערעורשחקנים ברמה המתאימה לנש  לפי צורך עם

לא בוצע כראוי יוכל למלא טופס בקשה לבחינה   נוהל: במקרים בהם השחקן חש כי הבקשה לבחינה מחדש .17
₪. הסכום יוחזר   100. יש להפקיד באמצעות מנהל התחרות או רמ"ד ספורט מחדש שיופנה ליו"ר ועדת חוקה
 לפי שיקול דעת הגורם המטפל.

   .לאחר תום כל מושב היה זמין לבדיקהפורסם  קות מרגע שהחישוב הרשמי  ד 30: זמן ערעורים .18

במידה והייתה טעות בשיבוץ הקבוצות עקב שינוי תוצאה, ילקחו בחשבון התוצאות שהושגו ע"פ אותו שיבוץ   .19
 ללא תיקון נוסף. 
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 KO-השלב 
 

 לוח זמנים 
 

 מושב שעות שלב  יום תאריך

11:00-09:30 גמר  שמינית שישי  13/8/21  1 
 ה הפסק  שישי  13/8/21
12:45-11:15 שמינית גמר  שישי  13/8/21  2 
 ה הפסק  שישי  13/8/21
14:45-13:15 רבע גמר  שישי  13/8/21  1 
 ה הפסק  שישי  13/8/21
16:30-15:00 רבע גמר  שישי  13/8/21  2 

8/21/20 11:30-09:30 חצי גמר  שישי    1 

8/21/20  ה הפסק  שישי  

8/21/20 13:45-11:45 חצי גמר  שישי    2 

8/21/21 11:30-09:30 גמר  שבת   1 

8/21/21  ה הפסק  שבת 

8/21/21 13:50-11:50 גמר  שבת   2 

8/21/21  ה הפסק  שבת 

8/21/21 16:10-14:10 גמר  שבת   3 
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 שיטת התחרות 
 המלא בנספח( עץ : )פירוט הבע הגמר יהיה ע"פ הדירוג הסופי בשלב המוקדמותשמינית ור שיבוץ המפגשים ל .20

 .1A+8B, 2A+7B, 3A+6B, 4A+5B, 5A+4B, 6A+3B, 7A+2B, 8A+1Bבשלב שמינית הגמר:  .א

 .1A+4B, 2A+3B, 3A+2B, 4A+1Bבשלב רבע הגמר: מנצחות המפגשים:  .ב

 .1A+2B ,1B+2Aבשלב חצי הגמר: מנצחות הרביעיות של  .ג

לוחות. לכל   12לשני מקטעים של  לוחות המחולקים 24רבע הגמר יתקיימו מפגשים של ו  שמינית הגמרבשלבי  .21
 . דקות 90מקטע יוקצו 

   .KO-לא יתקיימו משחקי דירוג עבור הקבוצות המפסידות בשלב ה .22

מקטעים   3-לוחות ב  48בשלב הגמר ישוחקו  כ"א, לוחות  16שני מקטעים של  חלוקות ב  32ישוחקו בשלב חצי  .23
 לכל מקטע יוקצו שעתיים.  .תלוחו  16של 

דקות מתום הזמן החוקי של המקטע. במקרה ורק אחת הקבוצות   5לוח חדש   לא יתאפשר להתחיל לשחק .24
 עבור כל לוח שלא שוחק.  IMP 5-אחראית לאיחור, תיקנס הקבוצה ב

. במקרה זה  ולא עם מחיצות חצי הגמר והגמר עם מסכיםשלבי במידה ומצב הקורונה יאפשר, ישוחקו  .25
 ידיים בכל מקטע של שעתיים.   14ישוחקו 

בדירוג  מאותו הבית הגמר, תחליף אותה הקבוצה הבאה שמינית במידה וקבוצה תפרוש לפני תחילת  .26
 תפרוש, תחליף אותה הקבוצה שהפסידה לה בשלב הקודם.  KO-במידה וקבוצה שניצחה בשלב ההמוקדמות. 

פגש,  רבע הגמר, חצי הגמר והגמר. במידה ויהיה שוויון בסוף המשמינית הגמר, לא תהיה מקדמה לשלב  .27
 בורדים עד להכרעה.   3ישחקו הקבוצות לוח נוסף בכל פעם עד להכרעה. בגמר תהיה הארכה של  

הראשון או השני.  מקטע תבחר אם להיות המארחת ב מוקדמות  הקבוצה שסיימה במקום הגבוה יותר בשלב ה .28
ארח  הנותר. במידה ולא התבצעה בחירה, הקבוצה שסיימה גבוה יותר ת  במקטעהקבוצה היריבה תארח 

 . )הקבוצה היריבה תתיישב קודם(.   2-מקטע הב

הקבוצה שדורגה במיקום גבוה יותר במוקדמות )במקרה של שוויון תקבע התוצאה הגבוהה יותר   בשלב הגמר .29
במוקדמות או הגרלה( תוכל לקבוע אם היא מארחת מקטע אחד מתוך השלושה או שני מקטעים. הקבוצה  

 מקטע מבין השלושה היא מארחת. שתארח מקטע אחד זכאית לבחור באיזה 

הקבוצה הביתית תהיה זאת שדורגה גבוה יותר בשלב המוקדמות. במידה ושתי הקבוצות    KO-בשלב ה .30
.  בדירוג זהה תערך הגרלה מי תהיה הקבוצה הביתית במקטע הראשון )והשניה תהיה הביתית במקטע השני(

ביתית בשנים או במקטע אחד. הקבוצה   בשלב הגמר הקבוצה שתוכרז כביתית זכאית לבחור אם היא תהיה
 שתהיה ביתית במקטע אחד זכאית לבחור באיזה מהמקטעים היא תהיה הביתית.

 . KO-עקב הנחיות הקורונה, לא יותרו צופים בשלב ה  .31

 יגבה מהקבוצות בנפרד לכל אחד מהשלבים.  KO-התשלום לשלב ה .32

ולפחות מקטע אחד   KO-דיים בשלב המהי  50%שחקנים יהיו זכאים לנקודות אמן במידה ושיחקו לפחות  .33
שחקנים שלא ישחקו את מספר המקטעים הנדרש בשלבים  מהשלב האחרון בו שיחקה הקבוצה שלהם. 

 הסופיים, יזכו לנקודות אמן בו זכתה הקבוצה עד לשלב האחרון בו שיחקו את הכמות הדרושה. 

 

 

 
 

  אסף עמית
 רמ"ד ספורט 
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 נספח: נקודות אמן בגביע המדינה 2021

 

 :KO-בונוס עבור הדירוג בסיום ה

 

 נא"ב נא"א נא"מ  מקום

1   10 

2   6 

3-4   3 

 

 
 נקודות אמן לכל ניצחון:

 

 

 נא"ב  נא"א נא"מ  שלב 

 6 24 48 גמר 

 3 12 24 חצי גמר

 1 8 16 רבע גמר 

  4 8 שמינית גמר 

  2 4 מוקדמות 
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 KO-טבלת שלב הנספח: 

 גמר 1/8  גמר 1/4   גמר 1/2   גמר 

          

          

          

         1A  בראל מיכאל 

   בראל מיכאל        

         8B  גליה 

      בראל מיכאל     

         4B רוג'רס סטיב 

   רוג'רס סטיב       

         5A  קרטר בובי 

          

         2B  וייס יוסי 

   משה לביא        

         7A  משה לביא 

      משה לביא     

         3A  טרגן אברהם 

   הראל אמנון        

         6B  הראל אמנון 

          

         1B  קליש אבי 

   קליש אבי        

         8A האריות 

      קליש אבי     

         4A  סניורים 

   רום שושנה       

         5B רום שושנה 

          

         2A JINA 

   קובאליו סרג'יו        

         7B  קובאליו סרג'יו 

      קובאליו סרג'יו     

         3B בסקין בן 

   בסקין בן       

         6A The Blue Aces 

 


